
 

 

         

                          

                         

          

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 1ο 
ΤΜΗΜΑΤΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

21/4/2020 

 

                                                                        
                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                Nicola Tesla (1856-1943) στο                                          

                                                                                                                                                                    εργαστήριό του ( Colorado Springs)                                                                                                                                                                              
 

ΘΕΜΑ Α  

Στις ημιτελείς προτάσεις Α1-Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό  της 

πρότασης   και   δίπλα   το  γράμμα   που  αντιστοιχεί   στη   φράση,   η   οποία   

τη συμπληρώνει σωστά. 

Α1. Η ένταση 
r

σε κάποιο σημείο Α του μαγνητικού πεδίου ενός 

ρευματοφόρου αγωγού, δεν εξαρτάται από:  

α. το σχήμα του αγωγού.  

β. το υλικό του αγωγού.  

γ. την απόσταση του σημείου Α από τον αγωγό.  

δ. τη φορά του ρεύματος. 

                       Μονάδες 4 

Α2.  Σε ένα σώμα που εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση, όταν η επιτάχυνσή 

του είναι θετική και το μέτρο της μειώνεται, τότε η ταχύτητα του σώματος 

είναι:  

α. θετική και το μέτρο της αυξάνεται.  

β. θετική και το μέτρο της μειώνεται.  

γ. αρνητική και το μέτρο της αυξάνεται.  

δ. αρνητική και το μέτρο της μειώνεται. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%81%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%BF_%CE%A3%CF%80%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%B3%CE%BA%CF%82


 

 

                                     Μονάδες 4 

Α3.  Όταν ένα στερεό σώμα εκτελεί μόνο μεταφορική κίνηση, τότε:  

α. το σώμα αλλάζει προσανατολισμό.                                                                                        

β. η τροχιά του σώματος είναι πάντα ευθύγραμμη.                                                                     

γ. υπάρχουν σημεία του στερεού που παραμένουν ακίνητα.                                                    

δ. όλα τα σημεία του στερεού έχουν την ίδια ταχύτητα. 

                                     Μονάδες 4 

 

Α4. Η ροπή δύναμης ως προς άξονα περιστροφής: 

 α. είναι μέγεθος μονόμετρο.  

β. εκφράζει την ικανότητα μιας δύναμης να στρέφει ένα σώμα.                                   

γ. αυξάνεται όσο μικραίνει ο μοχλοβραχίονας της δύναμης.                                                  

δ. έχει διεύθυνση κάθετη στον άξονα περιστροφής. 

                                                                                                   Μονάδες 4 

 

Α5. Το κέντρο μάζας ενός στερεού σώματος:                                                                      

α. είναι πάντα σημείο του σώματος.                                                                            

β. απλοποιεί τη μελέτη της κίνησης του στερεού σώματος.                                             

γ. συμπίπτει πάντα με το κέντρο συμμετρίας του σώματος.                                               

δ. συμπίπτει πάντα με το κέντρο βάρους του σώματος. 

                                                                                                   Μονάδες 4 

 

Α6.  Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε 

πρόταση και δίπλα σε αυτό την ένδειξη «Σωστό» ή «Λάθος» κατά την 

εκτίμησή σας . 

 α. Όταν σε ένα αρχικά ακίνητο στερεό ασκηθεί ζεύγος δυνάμεων, τότε 

αυτό θα αρχίσει να εκτελεί μόνο μεταφορική κίνηση .                                               

β. Αν ο φορέας μιας δύναμης διέρχεται από τον άξονα περιστροφής, τότε η 

ροπή της δύναμης ως προς αυτόν τον άξονα είναι μηδέν.                                                                 

γ. Η ροπή του ζεύγους δύο ομοεπίπεδων δυνάμεων είναι ίδια ως προς 

οποιοδήποτε σημείο του επιπέδου των δύο δυνάμεων. 

 δ. Δύο σώματα με ίσες μάζες (m1 = m2 = m) και ταχύτητες των οποίων τα 

μέτρα είναι ίσα (υ1 = υ2 = υ), κινούνται σε διευθύνσεις κάθετες μεταξύ τους 



 

 

και συγκρούονται πλαστικά, επομένως  η ταχύτητα του συσσωματώματος 

σχηματίζει γωνία 45ο   με καθεμία από τις 

ταχύτητες που είχαν τα σώματα πριν 

συγκρουστούν.   

 ε.  Ο κανόνας του Lenz αποτελεί έκφραση της 

αρχής διατήρησης της       

μηχανικής ενέργειας. 

                                                                              

                                                                                                   

Μονάδες 5                                                                                                                                                                        

  ΘΕΜΑ Β  

Β1. Ευθύγραμμος οριζόντιος αγωγός ΚΛ μήκους 

ℓ και μάζας m είναι συνεχώς κάθετος σε δύο κατακόρυφους μονωτικούς 

στύλους, πάνω στους οποίους μπορεί να ολισθαίνει χωρίς τριβές. Η όλη 

διάταξη βρίσκεται μέσα σε οριζόντιο ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης 

μέτρου B, κάθετο στο επίπεδο των δύο στύλων με φορά που φαίνεται στο 

σχήμα. Ο αγωγός συγκρατείται ακίνητος. Δίνεται το μέτρο g της επιτάχυνσης 

της βαρύτητας. Αν διαβιβάσουμε στο αγωγό ρεύμα έντασης Ι και ταυτόχρονα 

τον αφήσουμε ελεύθερο, ο αγωγός παραμένει ακίνητος. Αν αντιστρέψουμε 

την ένταση του μαγνητικού πεδίου, τότε ο αγωγός θα:  

α. κατεβαίνει με επιτάχυνση μέτρου g.  

β. ανεβαίνει με επιτάχυνση μέτρου g. 

γ. κατεβαίνει με επιτάχυνση μέτρου 2g 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.                                                                                           

                                                                                                              Μονάδες 2 

Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.                                                                   

                                                                                                              Μονάδες 4                                                                   

 

Β2.  Ένα σώμα μάζας m1 κινείται σε λείο οριζόντιο επίπεδο με ταχύτητα 

μέτρου υ1 και συγκρούεται κεντρικά με αρχικά ακίνητο σώμα μάζας m2. Όταν 

η κρούση είναι ελαστική η κινητική ενέργεια του σώματος μάζας m2 μετά την 

κρούση είναι ίση με Κ2. Όταν η κρούση είναι πλαστική η κινητική ενέργεια 



 

 

του συσσωματώματος που 

προκύπτει είναι ίση με ΚΣ. Αν 

ισχύει Κ2 = ΚΣ, ο λόγος 1

2

m

m
των 

μαζών, είναι ίσος με: 

α.  3                               β.  
1

3                                     

γ. 
 

1

4  

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.                                                                                           

                                                                                                              Μονάδες 2 

Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.                                                                   

                                                                                                              Μονάδες 5                                                                   

Β3.  Στο σχήμα, ο τροχός έχει ακτίνα R και βάρος w. Το εμπόδιο έχει ύψος 

R
h =

3
. Ασκούμε στον τροχό στην οριζόντια διεύθυνση δύναμη μέτρου F, 

της οποίας ο φορέας διέρχεται από το κέντρο μάζας του τροχού. Ο τροχός 

χάνει την επαφή με το δάπεδο και υπερπηδά το εμπόδιο, όταν το μέτρο της 

δύναμης είναι: 

α.
  

5
F w

2
                       β.   F 3 w                 

γ.  F 2 w  

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.                                                                                           

                                                                                                              

Μονάδες 2 

Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.                                                                   

                                                                                                              

Μονάδες 4                                                                   

 

Β4.  Στο διπλανό σχήμα φαίνεται ένας 

κατακόρυφος σωλήνας τύπου “U” που περιέχει δύο ιδανικά υγρά που δεν 

αναμιγνύονται, με πυκνότητες ρ1 = ρ και ρ2 = 2ρ. Το αριστερό σκέλος του 

σωλήνα κλείνεται με αβαρές εφαρμοστό έμβολο εμβαδού Α, το οποίο μπορεί 

να κινείται χωρίς τριβές, ενώ το δεξιό σκέλος είναι ανοικτό. Το ύψος της 

στήλης του υγρού πυκνότητας ρ1 στο αριστερό σκέλος του σωλήνα είναι d. 

Στο έμβολο ασκούμε μια σταθερή κατακόρυφη δύναμη μέτρου F, έτσι ώστε 



 

 

η ελεύθερη επιφάνεια του υγρού πυκνότητας ρ2 στο δεξιό σκέλος του 

σωλήνα να βρίσκεται σε ύψος d πάνω από το έμβολο, κατά την ισορροπία 

του συστήματος.  

Αν η επιτάχυνση της βαρύτητας είναι g, τότε για το ύψος d ισχύει: 

α.  
F

d =
ρgΑ

                 β.  
F

d =
2ρgΑ                        

γ. 
F

d =
3ρgΑ  

 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.                                                                                           

                                                                                                              Μονάδες 2 

Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.                                                                   

                                                                                                              Μονάδες 4                                                                   

 

  ΘΕΜΑ Γ 

Γ1. Στα άκρα αντιστάτη αντίστασης R=100Ω  εφαρμόζεται εναλλασσόμενη 

τάση υ= Vημωt.  Τη χρονική στιγμή 
7T

t =
6

   η ένταση του ρεύματος είναι ίση 

με i = 3A   

α. Να βρείτε το πλάτος της εναλλασσόμενης τάσης.                                                                                                                                                                                        

                                                                                                             Μονάδες 4                                                                   

β. Να υπολογίσετε τη θερμότητα που εκλύεται στον αντιστάτη σε χρονικό 

διάστημα Δt=1min. 

                                                                                                              Μονάδες 3                                                                   

 

γ. Να βρείτε τη σχέση της στιγμιαίας ισχύος με τον χρόνο p=f(t) και να την 

παραστήσετε γραφικά για το χρονικό διάστημα από 0 έως Τ. 

                                                                                                              Μονάδες 5                                                                   

 

δ. Η τάση που τροφοδοτεί τον αντιστάτη παράγεται από αγώγιμο πλαίσιο 

αμελητέας αντίστασης που στρέφεται μέσα σε ομογενές μαγνητικό πεδίο 

έντασης μέτρου Β με γωνιακή ταχύτητα ω. Διπλασιάζουμε ταυτόχρονα την 

ένταση του ομογενούς μαγνητικού πεδίου και τη γωνιακή ταχύτητα 

περιστροφής του πλαισίου. Να βρείτε πόσο τοις εκατό (%) μεταβάλλεται η 

ενεργός τάση στα άκρα του αντιστάτη. 

                                                                                                              Μονάδες 5                                                                   



 

 

 

Γ2. Σώμα Σ εκτελεί ταλάντωση, η οποία προκύπτει από τη σύνθεση δύο απλών 

αρμονικών ταλαντώσεων, οι οποίες γίνονται στην ίδια διεύθυνση και γύρω από 

την ίδια θέση ισορροπίας. Οι ταλαντώσεις περιγράφονται από τις εξισώσεις:  

x1=Aημωt     και     x2=Aημ(ωt+
π

3
),   με Α=4cm  και ω= 10

rad

s
.  

α. Να βρείτε την εξίσωση της απομάκρυνσης για τη συνισταμένη  ταλάντωση 

που εκτελεί το Σ. 

                                                                                                              Μονάδες 4                                                                   

 

β. Να υπολογίσετε τον λόγο της κινητικής προς τη δυναμική ενέργεια της 

ταλάντωσης του σώματος Σ τη χρονική στιγμή t = 
π

120
 s. 

                                                                                                              Μονάδες 4                                                                   

 

Δίνονται:  Οι τριγωνομετρικοί αριθμοί που απαιτούνται . Υπάρχουν στα 

βιβλία παλαιοτέρων τάξεων (αν και τους θυμάστε, στις Πανελλαδικές  θα 

μας τους δώσουν). 

 

 

  ΘΕΜΑ Δ 

Τα σώματα Σ1 και  Σ2 που φαίνονται στο 

σχήμα έχουν μάζες  m1=1kg  

και  m2=3kg, αντίστοιχα και είναι 

δεμένα μεταξύ τους με αβαρές και μη 

εκτατό νήμα μήκους  ℓ=0,7m. Το σώμα 

Σ1 είναι δεμένο στο ένα άκρο 

κατακόρυφου ελατηρίου 

σταθεράς k=100N/m, το άλλο άκρο του 

οποίου είναι στερεωμένο στην οροφή. 

Εκτρέπουμε το σύστημα από τη θέση 

ισορροπίας του κατακόρυφα προς τα 

κάτω κατά d=0,4m, με το νήμα να είναι 

διαρκώς τεντωμένο και το αφήνουμε 

http://1.bp.blogspot.com/-rhwXhki2DIg/UGao6kDgoKI/AAAAAAAAAIQ/GTEjAfE3Ze8/s1600/2+%CF%80%CE%BC.jpg


 

 

ελεύθερο τη χρονική στιγμή t=0, οπότε αρχίζει Α.Α.Τ. με D=k.   

 

Δ1.  Να γράψετε τη χρονική εξίσωση της απομάκρυνσης του συστήματος από 

τη θέση ισορροπίας του θεωρώντας ως θετική τη φορά προς τα πάνω. 

                                                                                                              Μονάδες 4                                                                   

Δ2. i) Να βρείτε τη σταθερά επαναφοράς της ταλάντωσης του σώματος Σ2. 

                                                                                                               Μονάδες 3                                                                   

    ii)  Να βρείτε το μέτρο της τάσης του νήματος όταν το σύστημα των 

σωμάτων είναι στην κατώτατη θέση, 

                                                                                                               Μονάδες 5                                                                   

    iii)  Να βρείτε τη χρονική εξίσωση τάσης του νήματος θεωρώντας ως θετική    

τη φορά προς τα πάνω. 

                                                                                                               Μονάδες 4                                                                   

Κάποια στιγμή που το σύστημα βρίσκεται στην κάτω ακραία θέση της 

ταλάντωσής του, κόβουμε το νήμα. 

Δ3.  Να βρείτε το νέο πλάτος ταλάντωσης του Σ1.  

                                                                                                       Μονάδες 5                                                                   

Δ4.  Να υπολογίσετε την απόσταση μεταξύ των σωμάτων, όταν το    

Σ1 ακινητοποιηθεί για 1η φορά μετά το κόψιμο του νήματος. 

                                                                                                       Μονάδες 4                                                                   

 

Δίνονται: g=10m/s2, π2=10, και η αντίσταση του αέρα είναι αμελητέα. 

 

 

                                                                                       Καλή επιτυχία 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                         

          

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 2ο 
ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ 

                                                    21/4/2020 

 

  

                                                                                                                                               

Nicola Tesla (1856-1943) στο                                          

                                                                                                                                                                    εργαστήριό του 

( ColoradoSprings)  

 

 

ΘΕΜΑ Α  

Στις ημιτελείς προτάσεις Α1-Α5 να γράψετε 

στο τετράδιό σας τον αριθμό  της πρότασης   

και   δίπλα   το  γράμμα   που  αντιστοιχεί   

στη   φράση,   η   οποία   τη συμπληρώνει 

σωστά. 

Α1. Ένα ιδανικό υγρό ρέει σε σωλήνα μεταβλητής διατομής, τμήμα του 

οποίου δείχνεται στο σχήμα. 

α. Η παροχή του σωλήνα είναι μεγαλύτερη  

στη θέση της μεγάλης διατομής, Α2. 

β. Η πυκνότητα του υγρού είναι μεγαλύτερη  

στη θέση της μικρής διατομής, Α1. 

γ. Οι διατομές και οι αντίστοιχες ταχύτητες συνδέονται με τη σχέση Α1υ1=Α2υ2 

δ. Η ταχύτητα του υγρού είναι ίδια σε κάθε σημείο της διαδρομής μέσα στο 

σωλήνα.  

                                                                                                            Μονάδες 4 

 

Α2.  Σε ένα σώμα που εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση, όταν η επιτάχυνσή 

του είναι θετική και το μέτρο της μειώνεται, τότε η ταχύτητα του σώματος 

είναι:  

α. θετική και το μέτρο της αυξάνεται.  

β. θετική και το μέτρο της μειώνεται.  

γ. αρνητική και το μέτρο της αυξάνεται.  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%81%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%BF_%CE%A3%CF%80%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%B3%CE%BA%CF%82


 

 

δ. αρνητική και το μέτρο της μειώνεται. 

                                        Μονάδες 4 

 

Α3. Όταν ένα στερεό σώμα εκτελεί μόνο μεταφορική κίνηση, τότε:  

α. το σώμα αλλάζει προσανατολισμό.                                                                                        

β. η τροχιά του σώματος είναι πάντα ευθύγραμμη.                                                                     

γ. υπάρχουν σημεία του στερεού που παραμένουν ακίνητα.                                                    

δ. όλα τα σημεία του στερεού έχουν την ίδια ταχύτητα. 

                                                                                                             Μονάδες 4 

Α4. Η ροπή δύναμης ως προς άξονα περιστροφής: 

 α. είναι μέγεθος μονόμετρο.  

β. εκφράζει την ικανότητα μιας δύναμης να στρέφει ένα σώμα.                                   

γ. αυξάνεται όσο μικραίνει ο μοχλοβραχίονας της δύναμης.                                                  

δ. έχει διεύθυνση κάθετη στον άξονα περιστροφής. 

                                                                                                     Μονάδες 4 

 

Α5. Το κέντρο μάζας ενός στερεού σώματος:                                                                      

α. είναι πάντα σημείο του σώματος.                                                                            

β. απλοποιεί τη μελέτη της κίνησης του στερεού σώματος.                                             

γ. συμπίπτει πάντα με το κέντρο συμμετρίας του σώματος.                                               

δ. συμπίπτει πάντα με το κέντρο βάρους του σώματος. 

                                                                                                    Μονάδες 4 

Α6.  Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε 

πρόταση και δίπλα σε αυτό την ένδειξη «Σωστό» ή «Λάθος» κατά την 

εκτίμησή σας . 

 α. Όταν σε ένα αρχικά ακίνητο στερεό ασκηθεί ζεύγος δυνάμεων, τότε αυτό 

θα αρχίσει να εκτελεί μόνο μεταφορική κίνηση .                                               

β. Αν ο φορέας μιας δύναμης διέρχεται από τον άξονα περιστροφής, τότε η 

ροπή της δύναμης ως προς αυτόν τον άξονα είναι μηδέν.                                                                 

γ. Η ροπή του ζεύγους δύο ομοεπίπεδων δυνάμεων είναι ίδια ως προς 

οποιοδήποτε σημείο του επιπέδου των δύο δυνάμεων. 

 δ. Δύο σώματα με ίσες μάζες (m1 = m2 = m) και ταχύτητες των οποίων τα 

μέτρα είναι ίσα (υ1 = υ2 = υ), κινούνται σε διευθύνσεις κάθετες μεταξύ τους 



 

 

και συγκρούονται πλαστικά, επομένως  η ταχύτητα του συσσωματώματος 

σχηματίζει γωνία 45ο   με καθεμία από 

τις ταχύτητες που είχαν τα σώματα πριν 

συγκρουστούν.   

ε.  Όταν ένα σώμα εκτελεί μεταφορική 

κίνηση το ευθύγραμμο τμήμα που 

συνδέει δύο τυχαία σημεία του 

μετατοπίζεται παράλληλα προς τον 

εαυτό του.  

                                                                                                   Μονάδες 5  

ΘΕΜΑ Β 

Β1.  Δύο ιδανικά ελατήρια Α και Β με σταθερές k2 και k2, αντίστοιχα, 

κρέμονται από δύο ακλόνητα σημεία όπως φαίνεται στο σχήμα. Στα κάτω άκρα 

των ελατηρίων Α και Β είναι δεμένα και ισορροπούν δύο σώματα Σ1 μάζας m1 

και Σ2 μάζας m2, αντίστοιχα. Στην κατάσταση αυτή το ελατήριο Α έχει διπλάσια 

επιμήκυνση από το ελατήριο Β. Εκτρέπουμε τα σώματα Σ1 και Σ2 κατακόρυφα 

μέχρις ότου τα ελατήρια αποκτήσουν το φυσικό τους μήκος και τα αφήνουμε 

ελεύθερα χωρίς αρχική ταχύτητα. Τα σώματα Σ1και Σ2 εκτελούν απλή αρμονική 

ταλάντωση με αντίστοιχες ενέργειες ταλάντωσης Ε1 και Ε2, με Ε2 = 2 Ε1. Ο 

λόγος των σταθερών k1 και k2 των δύο ελατηρίων Α και Β είναι ίσος με:  

α.  
1

4
                               β.  

1

8                                     
γ. 8

 
 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.                                                                                           

                                                                                                              Μονάδες 2 

Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.                                                                   

                                                                                                              Μονάδες 4                                                                   
 

Β2.  Ένα σώμα μάζας m1 κινείται σε λείο οριζόντιο επίπεδο με ταχύτητα μέτρου 

υ1 και συγκρούεται κεντρικά με αρχικά ακίνητο σώμα μάζας m2. Όταν η κρούση 

είναι ελαστική η κινητική ενέργεια του σώματος μάζας m2 μετά την κρούση 

είναι ίση με Κ2. Όταν η κρούση είναι πλαστική η κινητική ενέργεια του 

συσσωματώματος που προκύπτει είναι ίση με ΚΣ. Αν ισχύει Κ2 = ΚΣ, ο λόγος 

1

2

m

m
των μαζών, είναι ίσος με: 



 

 

α.  3                               β.  
1

3                                     

γ. 
 

1

4  

Να επιλέξετε τη σωστή 

απάντηση.                                                                                           

                                                                                                              

Μονάδες 2 

Να αιτιολογήσετε την επιλογή 

σας.                                                                   

                                                                                                              Μονάδες 5                                                                   

Β3.  Στο σχήμα, ο τροχός έχει ακτίνα R και βάρος w.               Το εμπόδιο έχει 

ύψος 
R

h =
3

. Ασκούμε στον τροχό στην οριζόντια διεύθυνση δύναμη μέτρου 

F, της οποίας ο φορέας διέρχεται από το κέντρο μάζας του τροχού. Ο τροχός 

χάνει την επαφή με το δάπεδο και υπερπηδά το εμπόδιο, όταν το μέτρο της 

δύναμης είναι: 

α.
  

5
F w

2
                       β.   F 3 w                 

γ.  F 2 w  

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.                                                                                           

                                                                                                              

Μονάδες 2 

Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.                                                                   

                                                                                                              

Μονάδες 4                                                                   

 

Β4.  Στο διπλανό σχήμα φαίνεται ένας 

κατακόρυφος σωλήνας τύπου “U” που περιέχει 

δύο ιδανικά υγρά που δεν αναμιγνύονται, με 

πυκνότητες ρ1 = ρ και ρ2 = 2ρ. Το αριστερό σκέλος του σωλήνα κλείνεται με 

αβαρές εφαρμοστό έμβολο εμβαδού Α, το οποίο μπορεί να κινείται χωρίς 

τριβές, ενώ το δεξιό σκέλος είναι ανοικτό. Το ύψος της στήλης του υγρού 

πυκνότητας ρ1 στο αριστερό σκέλος του σωλήνα είναι d. Στο έμβολο 

ασκούμε μια σταθερή κατακόρυφη δύναμη μέτρου F, έτσι ώστε η ελεύθερη 

επιφάνεια του υγρού πυκνότητας ρ2 στο δεξιό σκέλος του σωλήνα να 



 

 

βρίσκεται σε ύψος d πάνω από το έμβολο, κατά την ισορροπία του 

συστήματος.  

Αν η επιτάχυνση της βαρύτητας είναι g, τότε για το ύψος d ισχύει: 

α.  
F

d =
ρgΑ

                        β.  
F

d =
2ρgΑ                          

γ. 
F

d =
3ρgΑ  

 

 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.                                                                                           

                                                                                                              Μονάδες 2 

Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.                                                                   

                                                                                                              Μονάδες 4                                                                   

ΘΕΜΑ Γ 

Γ1. H διπλή τροχαλία του σχήματος έχει μάζα Μ 

=2kg, ακτίνα μεγάλου δίσκου R = 0,3m, ακτίνα 

μικρού δίσκου r = 0,1m και είναι συμπαγής και 

ομογενής. Στην περιφέρεια τόσο του μεγάλου δίσκου 

όσο και του μικρού δίσκου έχουμε τυλίξει δύο 

νήματα, (1) και (2), πολλές φορές ώστε να μην 

ολισθαίνουν και στα άκρα τους έχουμε δέσει δύο 

σώματα Σ1 και Σ2 με μάζες m1=2kg και m2=1kg 

αντίστοιχα.  

Τα σώματα ισορροπούν, ενώ το Σ1 είναι δεμένο μέσω του κατακόρυφου νήματος 

(3) με το έδαφος, όπως στο σχήμα. 

α. Να υπολογισθούν: 

i)   η τάση του νήματος (3)   

ii)   η δύναμη που δέχεται η τροχαλία από τον άξονα. 

                                                                                                               Μονάδες 6                                                                  

Σε μια στιγμή κόβουμε το νήμα (3).  

β. Να υπολογισθεί  η γωνιακή επιτάχυνση της διπλής τροχαλίας   

https://dmarg01.files.wordpress.com/2020/03/f5.jpg


 

 

                                                                                                               Μονάδες 8                                                                   

γ.  Προαιρετικό 

Πόσο θα έχει αυξηθεί η δυναμική ενέργεια του Σ1 τη στιγμή που η δυναμική 

ενέργεια του Σ2 έχει μειωθεί κατά 3J; Ποια η κινητική ενέργεια της τροχαλίας 

την ίδια στιγμή; 

                                                                                                                

 

Γ2. Σώμα Σ εκτελεί ταλάντωση, η οποία προκύπτει από τη σύνθεση δύο απλών 

αρμονικών ταλαντώσεων, οι οποίες γίνονται στην ίδια διεύθυνση και γύρω από 

την ίδια θέση ισορροπίας. Οι ταλαντώσεις περιγράφονται από τις εξισώσεις:  

x1=Aημωt     και     x2=Aημ(ωt+
π

3
),   με Α=4cm  και ω= 10

rad

s
.  

α. Να βρείτε την εξίσωση της απομάκρυνσης για τη συνισταμένη  ταλάντωση 

που εκτελεί το Σ. 

                                                                                                              Μονάδες 6                                                                   

 

β. Να υπολογίσετε τον λόγο της κινητικής προς τη δυναμική ενέργεια της 

ταλάντωσης του σώματος Σ τη χρονική στιγμή t = 
π

120
 s. 

                                                                                                               Μονάδες 5                                                                   

 

Δίνονται:  Οι τριγωνομετρικοί αριθμοί 

που απαιτούνται . Υπάρχουν στα βιβλία 

παλαιοτέρων τάξεων (αν και τους 

θυμάστε θα μας τους δώσουν). 

 

 

  ΘΕΜΑ Δ 

Τα σώματα Σ1 και  Σ2 που φαίνονται στο 

σχήμα έχουν μάζες  m1=1kg  

και  m2=3kg, αντίστοιχα και είναι δεμένα 

μεταξύ τους με αβαρές και μη εκτατό νήμα 

μήκους  ℓ=0,7m. Το σώμα Σ1 είναι δεμένο 

http://1.bp.blogspot.com/-rhwXhki2DIg/UGao6kDgoKI/AAAAAAAAAIQ/GTEjAfE3Ze8/s1600/2+%CF%80%CE%BC.jpg


 

 

στο ένα άκρο κατακόρυφου ελατηρίου σταθεράς k=100N/m, το άλλο άκρο του 

οποίου είναι στερεωμένο στην οροφή. Εκτρέπουμε το σύστημα από τη θέση 

ισορροπίας του κατακόρυφα προς τα κάτω κατά d=0,4m, με το νήμα να είναι 

διαρκώς τεντωμένο και το αφήνουμε ελεύθερο τη χρονική στιγμή t=0, οπότε 

αρχίζει Α.Α.Τ. με D=k.   

 

Δ1.  Να γράψετε τη χρονική εξίσωση της απομάκρυνσης του συστήματος από 

τη θέση ισορροπίας του θεωρώντας ως θετική τη φορά προς τα πάνω. 

                                                                                                              Μονάδες 4                                                                   

Δ2. i) Να βρείτε τη σταθερά επαναφοράς της ταλάντωσης του σώματος Σ2. 

                                                                                                               Μονάδες 3                                                                   

    ii)  Να βρείτε το μέτρο της τάσης του νήματος όταν το σύστημα των 

σωμάτων είναι στην κατώτατη θέση, 

                                                                                                               Μονάδες 5                                                                   

   iii)  Να βρείτε τη χρονική εξίσωση τάσης του νήματος θεωρώντας ως θετική    

τη φορά προς τα πάνω. 

                                                                                                               Μονάδες 4                                                                   

Κάποια στιγμή που το σύστημα βρίσκεται στην κάτω ακραία θέση της 

ταλάντωσής του, κόβουμε το νήμα. 

Δ3.  Να βρείτε το νέο πλάτος ταλάντωσης του Σ1.  

                                                                                                       Μονάδες 5                                                                   

Δ4.  Να υπολογίσετε την απόσταση μεταξύ των σωμάτων, όταν το    

Σ1 ακινητοποιηθεί για 1η φορά μετά το κόψιμο του νήματος. 

                                                                                                       Μονάδες 4                                                                   

 

Δίνονται: g=10m/s2, π2=10, και η αντίσταση του αέρα είναι αμελητέα. 

 

 

                                                                                       Καλή επιτυχία 

 

 


